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प्रकिि १

बाजािाचा दिवस

एल साफ्हािोर मधील िेलललसदाद या लहान गावात 
आज बाजारािा ददवस होता.
“िल पाको! लवकर तयार हो!”
माररयाने आपफया लािक्या खेळण्याला, टेिी 
बेअरला, सांचगतले.
“आज आपफयाला बाबांच्या बरोबर बाजारात जायिे 
आहे.”



माररया पळति घराबाहेरच्या ओट्यावर आली.
ततथे लाकिी टेबल आणण खुिी न्हती.
बाबांिी िोलणारी खुिी मात्र अजून ततथेि होती.



“आता आई कुठे बसेल
हे आपण ततला प्रविारायला नको,”
माररयाने पाकोला सांचगतले.
“आपफयाला बाबांच्या मांिीवर बसायला 
जागा आहे.”

“माररया, कुठे आहेस? िल, तनघूया.” बाबांनी हाक मारली.
“आलेि, बाबा, थांबा! मला सोिून जाऊ नका!”
माररयाने ओरिून उत्तर ददले.



माररया गािीत िढली.
ततथे ततला बाबांिी कामािी हत्यारे ददसली.
ती नसतील तर बाबा काम कसे करतील?

“आपफयाला इतक्यात तनघता येणार नाही,” बाबा 
म्हणाले.
“तुझी आई अजून काहीतरी सांगते आहे.”

आईच्या कपाळावर आठ्या होत्या.
“मी काही गंमत करत नाही आहे,” ती म्हणाली.
“बाजारात मुलांसाठी दधू लमळवायिा प्रयत्न करा,
आणण हो, अंिी आणण लोणी पण आणा.”



आईने छोट्या दटनोला उिलून किवेर घेतले आणण एक 
उसासा सोिला.
“आपफयाकि ेजर कोंबड्या असत्या तर ककती बरे झाले 
असत,े” ती म्हणाली.
“हो ना!” बाबा हसत म्हणाले.
“एक गाय देखील िालली असती,
आणण या म्हाताऱ्या खेिराच्या ऐवजी घोिा असता 
तर...”
“तुम्हाला सगळी गंमति वाटते!”
आई म्हणाली.
“आपफयाकििे सामान घेऊन
त्या बदफयात आपफयाला हवे ते
लमळाले म्हणजे बरे.”



“आई, तू काही काळजी करू नकोस,” माररया 
म्हणाली.
“कोणाला तरी आपला सुंदर टेबलक्लॉथ नक्कीि 
आविले.”
“आणण रंगीत पक्षी असलेली शाल देखील कोणीतरी 
घेईलि,

आणण आपले टेबल आणण खुच्याड पण,” बाबा
म्हणाले.
“लशवाय बाबांिी कामािी जुनी हत्यारे पण आहेति,”

माररया म्हणाली.
“कोणाला तरी हे सामान नक्कीि हवे असेल,”

बाबांनी आईला समजावले.
“आणण तो एक गवळी असेल
आणण त्याच्याकिच्या दधू आणण लोण्याच्या बदफयात
त्याला इतर सामान हवे असेल.”

“हो, आणण पीठ प्रवसरू नका,” आईने ओरिून सांचगतले.
“साखर पण लमळाली तर बघा!”

“आई, तू मुळीि काळजी करू नकोस,

आम्ही सगळे घेऊन येऊ!”
माररयाने जाता जाता ओरिून सांचगतले.



प्रकिि २

बंडखोि टोळ्या

गािी कच्च्या रस्तत्यावरून धक्के खात जाऊ लागली,
तशी बाबांनी मान हलवली.
“आईला हवे आहे ते सवड
आणण्यािा आपण प्रयत्न करूि.
पण आता वस्ततंूिी अदलाबदल करून
सामान लमळवणे
कठीण होऊ लागले आहे.”



“पण आपफयाला काही गोष्टी तर बाजारातूनि 
घ्या्या लागतील,”

माररया म्हणाली.
“आपफयाला सामान हवे आहे खरे,

पण त्याच्या बदफयात देण्यासाठी
आपफयाकि ेकाहीतरी असले पादहजे ना!

मी पैसे देऊन सामान घेऊ शकत नाही
कारण मला काम लमळत नाही.
मी जर सरकारी कारखान्यात काम केले,

तर बंिखोर लोक मला लशक्षा करतील.

“आणण बंिखोरांना मदत करणाऱ्या
लोकांसाठी मी काम केले,

तर सरकार मला तुरंगात टाकेल.
म्हणून मग आपफयाला
वस्ततंूिी अदलाबदल करूनि
बाजारातून सामान घ्यावे लागते.”



“मला पण काही मदत करता आली, तर बरे होईल ना, 
बाबा,”
माररया हळूि म्हणाली.
बाबा हसले आणण ततला पे्रमाने जवळ घेतले.
“हो, पण तू तर मदत करतेसि की!
तू आणण तुझं खेळातलं अस्तवल
मला आनंदी ठेऊन हसवता ना!” बाबा म्हणाले.

वाटेतफया बंिखोरांना ओलांिून
ते िेलललसदादच्या बाजारात पोहोिले.



“हे बंिखोर काही िारसे भीतीदायक ददसत नाहीत.
आपण जात होतो ना,
ते्हा तर ते माझ्याकि ेबघून हसले.
पण पाकोला त्यांच्याकिच्या बंदकुा आवित नाहीत.”
माररया बाबांना म्हणाली.



प्रकिि ३

बाजािातील घासाघीस

बाजारात आफयावर माररया पाकोला म्हणाली,
“आपण घरच्यांसाठी आणखी काय बरं करूया?
नुसतं बाबांना हसवणं पुरेसं नाही.”
ती बाजारातील लोकांकि ेआशेने पाहू लागली.



एक माणूस त्यांच्याकिील टेबलक्लॉथ पहायला आला.
“वा! छान आहे!” तो म्हणाला.
“तुमच्या बायकोच्या टेबलासाठी का?” बाबांनी प्रविारले.
“मी तुम्हाला यासाठी एक पोते पीठ देईन,”

तो माणूस म्हणाला.
बाबांनी नकाराथी मान हलवली.
“आणखी साखरही देईन,” तो म्हणाला.

“बरं, ठीक आहे!” बाबा म्हणाले.
“मग ठरलं तर!”

बाबांनी टेबलक्लॉथ त्याला ददला
आणण प्रपठािे पोते आणण साखर गािीत नेऊन ठेवली.



“आई खूष होईल. ती रात्री उलशरापयतं तो पूणड करत बसली 
होती.”
माररया म्हणाली.
“आता तर कुठे सुरवात होते आहे,” बाबा म्हणाले.
उन्ह वाढू लागले.
अखेर आणखी एक माणूस त्यांच्याकि ेआला.

“ती खुिी,” तो म्हणाला.
“मी तुम्हाला हे किधान्य आणण मक्यािे दाणे देतो.”
“हो िालेल!” बाबा म्हणाले.



मग एक माणूस बाबांशी बोलू लागला.
“माझ्या कामाच्या हत्यारांच्या बदफयात
हे आपफयाला दोन कोंबड्या आणण एक नवी कोरी कढई
द्यायला तयार आहेत.”
बाबांनी माररयाला सांचगतले.
“आणण त्यांच्या ओळखीिा एक शेतकरी आहे.
मला त्याच्याशी थोि ंकामािं बोलायिं आहे.”

“आणण दधुािं काय? आणण लोणी आणण अंिी?”

माररया ने प्रविारले.
बाबा हसले आणण म्हणाले,

“काळजी करू नकोस, माररया,
तू असलीस की आपला बाजार िांगला होतो!”



“आता आपफयाकि ेिक्त हे टेबल
आणण शालि लशफलक आहे,”

माररयाने पाकोला सांचगतले.
“आईला छोट्या दटनोसाठी दधू हवं आहे,

ते आता कसं लमळणार?”

आता उन्ह खूपि वाढले होते,

पण बाबा अजून परत आले न्हते.
“आपफया शालीसाठी कोणीतरी येईल,

जरा थांब!
कदाचित ती कोणाला ददसत नसेल.”
माररया पाकोला म्हणाली,
आणण ततने गािीच्या एका बाजूवर
शाल पसरली.

एक माणूस शालीवरच्या रंगीबेरंगी पक्षयांकि ेपाहत होता.
“अरे वा! छान आहे,

मी ततच्या बदफयात ही अंिी देईन.” तो म्हणाला.



माररयाने पाकोिा हात दाबला.
आणण बाबांसारखीि ततने नकाराथी मान हलवली.
“तू आहेस तर लहानशी,
पण िांगली ककंमत करतेस की!” तो माणूस म्हणाला.
“बरं, मी तुला हे पीठ पण देतो.”

माररयाने मान िोलावली. “हे ठीक आहे.
िालेल. मग ठरलं तर!”
ततने पाकोच्या हाताने टाळ्या वाजवफया.
“आता आपफयाला अंिी आणण आणखी पीठ लमळाले!
बाबा ककती खूष होतील!”



प्रकिि ४

िधू आणि लोिी

मग गािीत दधुाच्या बरण्या असलेले
एक तरण जोिपे आले.



“आज तुमच्याकि ेकाय आहे?”

त्या माणसाने अदबीने प्रविारले.
“आज हे टेबल आहे,” माररया म्हणाली.
“आम्हाला टेबल हवे आहे,” तो माणूस म्हणाला.
त्याच्या बायकोने पण मान िोलावली.
आता दटनोसाठी दधू लमळणार हे माररयाच्या 
लक्षात आले.
त्यानंतर त्या बाईंिे िोळे िमकू लागले.

“हे पहा!
लमगेल साठी!”



एवढ्या उन्हात देखील माररया एकदम 
गारठलीि.
ते पाकोकि ेपहात होते.
“आमिा मुलगा अशा खेळातफया अस्तवलासाठी
आमच्याकि ेप्रवनवणी करतो आहे,” तो माणूस 
म्हणाला.
“तू ते आम्हाला देशील का?”

पाको ततिा लमत्र होता,
तो कसा देता येईल,

असे माररयाला म्हणायिे होते.



त्या बाई म्हणाफया,
“मी लमगेल साठी असं एक खेळणं बनवायिा 
प्रयत्न केला.
पण ते नुसतंि कापिी होतं.
लमगेल म्हणाला की, हे काही खरं अस्तवल नाही.
सैतनकांनी त्याला जखमी केलं आहे.
त्याला आता पळता येत नाही आणण खेळताही 
येत नाही.
त्याला एक खेळातलं अस्तवल हवं आहे.
आम्ही खूप शोधलं.
पण दकुानात तर ते िारि महाग आहे.”

“तो आमिा एकुलता एक मुलगा आहे,” तो माणूस म्हणाला.
“मला जर परविलं असतं
तर मी नक्कीि दकुानातून प्रवकत घेतलं असतं, पण…”



माररयाच्या मनात छोट्या दटनोिा प्रविार आला.
बंदकुा घेतलेले बंिखोर सैतनक
आपफया घरी तर येणार नाहीत ना?
“तुम्ही त्याबदफयात काय द्याल?” माररयाने प्रविारले.
“टेिी बेअरसाठी?” बाईंच्या आवाजात आशा आणण 
आनंद होता.

“टेबल आणण अस्तवल दोघांसाठी,”
माररया हळूि म्हणाली.



तो माणूस म्हणाला, “दोन पौंि लोणी,
िार पौंि िीज, आणण दधू.”

हे ऐकून बाईंना धक्का बसला, त्या म्हणाफया,
“एवढं सगळं कसं काय देणार?”

पण तो माणूस म्हणाला, “लमगेलसाठी, आपण एवढं 
देऊ शकतो.”
“िालेल. ठरलं तर मग.” माररया म्हणाली.
ततने आपले अस्तवल बाईंच्या हातात ददले.

“त्यािं नाव आहे पाको,” माररयाने सांचगतले.
“लमगेल वाटफयास त्याला नवे नाव देऊ शकेल.”
“मनापासून आभार.” बाई म्हणाफया.
बाईंच्या हातातफया पाकोकि ेपाहणे माररया प्रयत्नपूवडक 
टाळत होती.



प्रकिि ५

घिी पित जाताना

बाबांनी जे्हा दधू, िीज,

लोणी आणण अंिी पादहली,
ते्हा ते आनंदाने नािायिेि बाकी रादहले होते!

“शाब्बास! माररया!”
ते आनंदाने म्हणाले.
“आता दरवेळी तुला बाजारात आणले पादहजे!”



मग बाबांनी प्रविारले,

“तुझं छोटं अस्तवल कुठे आहे?

हरवलंस की काय?”

माररयाने आपलं रिू आवरायिा खूप 
प्रयत्न केला.
“माररया, काय झालं?”

“एक लहान मुलगा आहे,” माररयाने उत्तर ददले.
“त्यािी आई म्हणाली की त्याला एक अस्तवल हवं आहे.
त्याला आता पळता आणण खेळता येत नाही.”

“ओह! म्हणून त्याच्या बदफयात
तुला इतक्या सगळ्या गोष्टी लमळाफया होय,”

बाबा म्हणाले आणण त्यांनी एक उसासा सोिला.



“माररया, हे बघ,” बाबांनी प्रविारले.
“मी त्या लोकांना गाठून
पाकोला परत घेऊन येऊ का?”

माररयाने हसण्यािा प्रयत्न केला,
पण ते काही जमले नाही.
“लमगेलला खरंि ते अस्तवल हवे आहे.
आणण तसेही बाबा, खेळण्यांशी खेळायला मी आता मोठी 
झाले आहे.
कुटंुबाला मदत करण्याएवढी मी आता मोठी झाले आहे.”
बाबानी ततला आपफया लमठीत घेतले आणण म्हणाले,

“माररया, तू आपफया कुटंुबािा प्राण आहेस!”



घरी परत येत असताना
माररया बाबांना टेकून बसली होती.
ततच्या गुबगुबीत पाकोिी ततला आठवण येत 
होती.

ततच्या मनात आईिा प्रविार आला
काम करताना ततच्या कपाळावर येणाऱ्या आठ्या 
ततला आठवफया.
माररया म्हणाली, “आता आई जे्हा
दधू, लोणी आणण िीज पादहल,

ते्हा ती खूष होऊन हसेल.”
“आपण अशी आशा करूया,” बाबा म्हणाले.



आईला आणण दटनोला हसवायिा
बाबा कसे प्रयत्न करायिे ते माररयाला आठवले.
पण आता बाबा हसत न्हते.
ततने त्यांना आणखी एक लमठी मारली.
मग माररयाच्या िोळ्यासमोर एक छोटा मुलगा आला.
त्याच्या हातात पाको होता.
आणण आनंदाने त्यािा िेहरा उजळला होता.
माररयाच्या िेहऱ्यावर हसू िुलले.





लेखकाची दटप्पिी

१९८० च्या दशकात एल साफ्हािोर या देशात युद्ध िालू 
होते. सरकारिे सैन्य आणण जयांना सरकार बदलायिे होते 
अशा बंिखोर सैतनकांच्या गटांमध्ये हे युद्ध िालू होते. या 
बंिखोर सैतनकांिी अशी भावना होती की सरकार गररबांच्या 
समस्तयांकि ेलक्ष देत न्हते. सैन्य अथाडति सरकारच्या 
बाजूने लढत होते.
बंिखोरांिे हे युद्ध म्हणजे अनेक दठकाणी होणारे गतनमी 
हफले होते आणण ते कुठेही- शेतात, खेिगेावात ककंवा 
शहरातील रस्तत्यांवर- कुठेही केले जात असत. या बंिखोर 
टोळ्या ग्रामीण भागात लपून राहत असत, आणण संधी 
साधून अिानक सैन्यावर हफले करत. या हफफयात अनेकदा 
सामान्य लोकही जखमी होत. काही लोक देश सोिून पळून 
गेले, त्यातले काही अमेररकेतही गेले.
१९९० च्या दशकात एल साफ्हािोरमध्ये नवे सरकार 
स्तथापन करण्यात आले, त्यात बंिखोर आणण सरकारी सैतनक 
या दोघांिाही समावेश होता. माररयाच्या कुटंुबासारखे जे 
लोक देशाति रादहले होते, त्यांच्यासाठी युद्ध समाप्त झाले 
होते आणण न्या सरकारने सामान्य लोकांच्या समस्तयांकि े
लक्ष द्यायला सुरवात केली होती


